
BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss på bastad.se 
Sammanträdet direktsänds live på webben 
via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 
alt. 99,8 MHz 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, 
kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 25 mars 2015 kl. 18.30. 

Ärendepunkt/rubrik 
1. Upprop 

2. Utlysning av sammanträdet i vederbörlig ordning 

3. Val av protokolljusterare: 
I tur att justera: Jonas Persson Follin och Emma Jönsson. Ersättare: Kjell Andersson. 
Justeringen äger rum tisdagen den 31 mars kl. 17.00 på kommunkansliet. 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Informationsärenden: 

a). Statusen kring bostadsförsörjning/arbetsmarknad (Henrik Andersson) 
b). Lägesrapport angående asylboendet i Hemmeslöv (Henrik Andersson) 
c). Nytt passagesystem i kommunhuset Ooacim Nilsson) 
d). Ev. information från Kommunrevisionen 
e). Återkoppling angående förstudien om Båstads kommuns vision (Christer Linden) 
f). Information från Demokratiberedningen ang. ungdomsråd m.m. (Håkan Mörnstad) 
g). Information från ordförandena i KS, VN, UN och MN (max fem minuter/nämnd) 

6. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

7. Interpellation från Ingela Stefansson (S) - Finansiering av friidrottsanläggning/ 
allvädersbanor 

8. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Det ekonomiska läget 
inom Vård och omsorg 

9. Interpellation från Mats Lundberg (FP) - Praktisk arbetslivsorientering, PRAO 

10. Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 

11. Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

12. Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande av ungdomsgårdar 
i Båstads kommun 

13. Svar på medborgarförslag - Namn på Båstads nya stadsdel 

14. Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande 
av pyroteknisk utrustning inom kommunen 

15. Svar på medborgarförslag - Avfallspåsar och brottsförebyggande arbete 
i Båstads kommun 

16. Svar på medborgarförslag - Trafikreglering på Strandpromenaden 

17. Svar på medborgarförslag - Kommunala tomter i Lindströms backe 

18. Avsägelse av uppdrag - Håkan Nilsson (SD) 

19. Avsägelse av uppdrag - Fredrik Bengtsson (SD) 

20. Val av ledamot i Valnämnden efter avgående Marie Hron (M) 

2i: Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 

1 (2) 

Sidor 
--

--

3 

4 

5 

6-26 

27-28 

29-30 

31-32 

33-49 

50-53 

54-59 

60-64 

65-70 

71-76 

77-83 

84-89 

90-91 

92-93 

94 

95 

22. Beslutslogg för kommunfullmäktige 96-101 

23. Delgivningar: 102-131 

a). Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 
b). Kommunrevisionens granskning av fastighetsunderhållet i Båstads kommun. 



24. Upp dragsbeskrivning: Inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
(Kompletteras senare) 

Val av tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik (5+5) 
(Kompletteras senare) 

Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för 
slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
(Kompletteras senare) 

Uppdrags beskrivning: Inrättande av en tillfällig beredning för slutförande 
av program för Översiktsplan i Båstads kommun 
(Kompletteras senare) 

Val av tillfällig beredning för slutförande av program för Översiktsplan 
i Båstads kommun (9+9) 
(Kompletteras senare) 

Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för 
slutförande av program för Översiktsplan i Båstads kommun 
(Kompletteras senare) 

Båstad 18 mars 2015 

Håkan Mörnstad 
Ordförande 

~~ 
Sekreterare 

Kungö~ns~en i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 18 mars intygar: 

Het~n 
Kommunkansliet 
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